
Posudek oponenta diplomové práce – Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě 

zboží se zřetelem na silniční přepravu  

 

Tématem předložené diplomové práce je Odpovědnost dopravce v mezinárodní přepravě 

zboží se zřetelem na silniční přepravu. 

Kolega Jan Pravda se ve své práci, která má rozsah 62 stran a jejíž rukopis byl uzavřen dne 

12.3.2018, zabývá otázkami odpovědnosti při mezinárodní přepravě zboží, přičemž se 

zaměřuje na regulaci na úrovni mezinárodní smlouvy (přímé normy) -  Úmluvy CMR. 

Autor si tedy vybral téma velice aktuální, které je řešeno v oblasti akademické, ale má svůj 

velký význam i v právnické praxi, a to zejména s ohledem na to, že české soudy se musejí 

s případy s mezinárodním prvkem ohledně odpovědnosti během přepravy stále častěji 

vypořádat.  

Autor práci rozdělil do několika logických celků.  

Nejprve se autor věnuje terminologii v rámci mezinárodní přepravy. Definuje jednotlivé 

druhy přepravy (str. 5) a zabývá se i důležitým pojmem kabotáže (str. 7). Dále se autor zabývá 

obecně právní úpravou ohledně přepravní smlouvy, a to jak v rámci Úmluvy CMR, tak i 

v rámci vnitrostátního právního řádu.   

Následně se autor zabývá odpovědností dopravce v kontextu Úmluvy CMR. Nejprve se autor 

věnuje nejčastějším případům odpovědnosti, a to za ztrátu či poškození zásilky (str. 29) a 

následně pak za překročení dodací lhůty (str. 30). Dále pak autor pokračuje zvláštními případy 

odpovědnosti, kdy lze ocenit pojednání o odpovědnosti za ztrátu dokladů připojených 

k nákladnímu listu (str. 33). 

V navazující části se pak autor zabývá liberačními důvody dle Úmluvy CMR, kdy, jak 

správně uvádí na str. 38, jedná se o výčet důvodů taxativní. Na liberační důvody pak logicky 

navazuje pojednání o rozsahu odpovědnosti dopravce a uplatnění nároků z přepravní smlouvy 

a dále pak otázka promlčení.  

Při zpracování své diplomové práce prokázal autor dostatek teoretických znalostí, a to jak 

v oblasti mezinárodního práva soukromého, tak i oblasti obecných otázek práva deliktního a 

práva přepravy.  

Co se týče jazykové a stylistické úrovně a úpravy práce, nemám výhrad.  

Taktéž výběr domácí literatury považuji za dostatečný. Jsem však toho názoru, že autor měl 

čerpat více ze zahraničí literatury.  

Co bych však práci vytkl, je to, že autor se ve vztahu k Úmluvě CMR nevěnoval „vnitřním 

mezím úpravy“ a v tomto kontextu také vztahem Úmluvy CMR k právu koliznímu.  



 

V rámci obhajoby své diplomové práce by se autor měl vyjádřit ohledně srovnání úpravy 

odpovědnosti přepravce dle Úmluvy CMR a dle občanského zákoníku.  

 

Práci doporučuji k obhajobě, a pokud bude úspěšně obhájena, tak navrhuji kvalifikační stupeň 

výborně. 

 

V Praze dne 21.4.2018 

 

Univerzita Karlova, Právnická fakulta, Katedra obchodního práva  

JUDr. Jan Brodec, LL.M. Ph.D. 

 

 

 

 

 

 


